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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang dipakai untuk mengetahui kinerja keuangan 

perusahaan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. (Menurut Nur 

Indrianto & Bambang Supomo, 2009:55), penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sedangkan cirri-ciri dari jenis penelitian ini adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk membuat gambaran tentang situasi-situaisi 

dan kejadian-kejadian. 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini mengambil lokasi pada BEI sebagai sentral informasi 

perusahaan yang Go Public di Indonesia. Sedangkan pengambilan datanya 

dilakukan di Pojok BEI Universitas Brawijaya. 

3.3 Periode Pengamatan 

 Periode pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah periode dua  

tahun sebelum dan dua tahun sesudah perusahaan melakukan akuisisi. Periode ini  

dipilih dengan pertimbangan untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja 

keuangan perusahaansebelum dan sesudah akuisisi yaitu pada tahu 2005-2009. 
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3.4 Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 

kuantitatif, yaitu berupa laporan keuangan PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk dan 

PT.PP London Sumatra, Tbk Periode dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah 

melakukan akuisisi. 

 Sumber data dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu Informasi 

mengenai perusahaan dan industri dimana perusahaan beroperasi yang diperoleh 

dari berbagai artikel di majalah, koran, internet dan publikasi lain. Sumber data 

sekunder yang digunakan dalam penelitan ini adalah Laporan Keuangan PT. 

Indofood Sukses Makmur, Tbk dan PT.PP London Sumatra, Tbk yang terdiri dari: 

1. Neraca PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk dan PT.PP London Sumatra 

Tbk periode tahun 2005-2009 

2. Laporan Laba-Rugi PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk dan PT.PP 

London Sumatra, Tbk periode tahun 2005-2009 yang diperoleh melalui 

Pojok BEI UB 

3.4.2 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data adalah menggunakan data dokumentasi yang 

merupakan laporan keuangan PT. Indofood Sukses makmur Tbk dan PT PT PP 

London Sumatra Tbk. Periode tahun 2005-2009 serta data-data yang relevan 

terkait dengan penelitian. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada 

variable-variabel dalam laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan yaitu menggunakan rasio keuangan 



41 
 

3.5 Indentifikasi dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Menurut (Weston, J.Fred & Thomas E.Copeland.1992:2263), variable 

merupakan segala sesuatu yang dapat diberi berbagai nilai, dapat berupa angka 

atau atribut yang menggunakan ukuran atau skala dalam suatu kisaran nilai. 

Variabel dalam penelitian ini adalah rasio keuangan yang menggambarkan kinerja 

keuangan perusahaan. 

 Rasio-rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Rasio Likuiditas adalah perbandingan antara aktiva lancar dan utang 

lancar. Rasio likuiditas menunjukkan bagaimana efisiensi perusahaan 

mengelola kekayaan lancar perusahaan sehingga mampu membayar utang 

jangka pendeknya dan tepat pada waktu yang dibutuhkan. Rasio yang 

digunakan adalah CR dan QR. 

a. CR atau rasio lancar digunakan untuk mengetahui kesanggupan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban 

lancar dengan aktiva lancar perusahaan. 

CR= 
             

                
             

(Weston, J.Fred & Thomas E.Copeland.1992:226) 

b. QR atau rasio cepat dihitung dengan mengurangkan aktiva lancar 

dengan persediaan kemudian dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio 

ini memberikan indicator yang lebih baik didalam melihat likuiditas 

perusahaan jika dibandingkan dengan rasio lancar, karena 
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penghilangan unsure persediaan memerlukan jangka waktu yang agak 

lama untuk dikonversi menjadi kas. 

QR = 
                          

                
         

(Weston, J.Fred & Thomas E.Copeland.1992:227) 

2. Rasio Aktivitas adalah perbandingan  rasio yang mengukur seberapa besar 

efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya dan 

penggunaan asset perusahaan. Rasio aktivitas yang digunakan adalah TAT. 

a. TAT atau rasio perputaran total aktiva yang merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan seluruh 

aktiva perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan tertentu. 

Atau dengan kata lain, berapa besar angka penjualan yang dapat 

dicapai oleh perusahaan dari setiap rupiah aktiva yang dimilikinya. 

Semakin tinggi rasio ini maka akan semakinefisien pengelolaan 

seluruh aktiva perusahaan dalam menghasilkan penjualan. 

TAT = 
          

            
       

(Weston, J.Fred & Thomas E.Copeland.1992:232) 

3. Rasio Leverage adalah rasio dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa 

jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya 

atau kewajiban-kewajibannya apabila dilikuidasi atau dibubarkan. Rasio 

yang digunakan adalah DAR dan DER.   
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a. DER merupakan perbandingan antara total hutang dengan modal 

pemilik. Rasio ini mengidentifikasi sejauh mana perusahaan dapat 

menanggung kerugian tanpa harus membahayakan kepentingan 

krediturnya. 

DER  =   
             

             
         

(Weston, J.Fred & Thomas E.Copeland.1992:228) 

b. DAR merupakan perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. 

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat jumlah hutang terhadap 

seluruh kekayaan perusahaan. Rasio ini mengukur besarnya total 

aktiva yang dibiayai oleh kreditur perusahaan. Semakin tinggi rasio 

ini, maka semakin banyak uang kreditur yang digunakan perusahaan 

dalam menghasilkan laba. 

DAR = 
             

            
          

(J.Fred Weston & Thomas E.Copeland.1992:229) 

4. Rasio Profitabilitas, yaitu perbandingan antara laba perusahaan dan 

investasi atau ekuitas yang digunakan untuk memperoleh laba perusahaan 

tersebut, makin besar perolehan laba dibandingkan dengan investasi 

perusahaan maka semakin efisien perusahaan tersebut dalam 

memanfaatkan fasilitas perusahaan. Rasio profitabilitas yang digunakan 

adalah ROI dan ROE.  
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a. ROI, merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aktiva. 

Mengukur efektivitas keseluruhan dalam meningkatkan keuntungan 

dengan aktiva yang tersedia. 

ROI = 
            

            
          

(Weston, J.Fred & Thomas E.Copeland.1992:223) 

b. ROE, merupakan perbandingan antara laba bersih dengan modal 

pemilik. Rasio ini menjelaskan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba pada nilai buku investasi pemegang saham. 

ROE  = 
           

             
         

(Weston, J.Fred & Thomas E.Copeland.1992:223) 

5. Rasio pasar: rasio yang mengukur kemampuan prestasi pasar relative 

terhadap nilai buku, pendapatan, atau dividen. Rasio ini juga menunjukkan 

kelompok rasio yang mengindikasikan pendapat investor mengenai kinerja 

perusahaan dimasa lalu dan prospeknya dimasa yang akan datang . Rasio-

rasio yang termasuk dalam kelompok rasio ini adalah EPS 

a. EPS rasio yang menunjukkan besarnya keuntungan (return) yang 

diperoleh investor untuk setiap lembar saham perusahaan yang 

dimilikinya. 

EPS = 
           

                       
 

(Weston, J.Fred & Thomas E.Copeland.1992:235) 
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6. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) 

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan 

posisi ekonominya, baik dalam industrinya maupun dalam kegiatan 

ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi, industry dan 

perusahaan mencerminkan adanya faktor inflasi dan hal-hal yang 

mempengaruhi pertumbuhan sebenarnya (real growth). 

a.  pertumbuhan dihitung dari angka periode terakhir dibagi dengan 

angka periode pertama, yang menghasilkan faktor bunga jumlah 

majemuk (compound sum interest factor). Kemudian dengan 

menggunakan tabel bunga majemuk diperoleh laju pertumbuhan yang 

dinyatakan dalam bentuk rasio. 

Penjualan =  
       

           
 

 (Weston, J.Fred & Thomas E.Copeland.1992:233) 

 

 


